ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta de
Govern Local en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la intimitat
o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb habilitació en
una norma amb rang legal.

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Alfredo Vega i López
Manuel Pérez i Díaz
Carme Labòria i Rojas
Eva Herrero i Alonso
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre

Altres assistents

Fèlix Gómez i Munné (interventor)
Isidre Colàs i Castilla (secretari)

18/2013

22-NOVEMBRE-2013

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data vint-i-dos de novembre
de l'any dos mil tretze, es reuneix la Junta de
Govern Local, per fer en primera convocatòria
sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il·lm. Sr.
Alcalde-President, Jordi Ballart i Pastor.
Assisteixen els membres de la Junta de Govern
que al marge s'anomenen, assistits tots ells pel
Sr. Isidre Colàs i Castilla, secretari general
accidental. També està present a la reunió el Sr.
Fèlix Gómez Munné, com a interventor general.
La present reunió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el
previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local,
interpretat conforme la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de
2013.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores trenta minuts del matí del dia de la
data, es procedeix a la substanciació dels punts
de l'Ordre del dia, que són els que seguidament
s'indiquen:

1. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària de data 8 de novembre de 2013. (Reunió
17/2013)
Per unanimitat dels membres presents i que integren la Junta de Govern Local s’aprova l’acta de
la sessió anterior, corresponent a la de la reunió ordinària de data 8 de novembre de 2013
(Reunió 17/2013).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Requerir, per tal de que procedeixi a l’enderroc de les obres executades a la finca
emplaçada al carrer del Matagalls, consistents en la reforma i canvi d’ús d’un local
comercial a habitatge, que són il·legalitzables. SODI 84/2012.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Desestimar íntegrament l’escrit d’al·legacions, així com la prova documental adjunta,
presentats pel Sr. Antonio Jaime el dia 23 d’octubre de 2013, en virtut dels arguments esgrimits
en la part expositiva d’aquesta resolució.
SEGON.- Requerir novament al Sr. Antonio Jaime per tal que en el termini d’un mes procedeixi a
la restitució de la realitat física alterada, mitjançant l’enderroc de totes les obres il·legalment
executades a la finca de la seva propietat, emplaçada al Carrer del matagalls d’aquesta ciutat.
Les mesures de restauració van dirigides a deixar el local en les condicions inicials en què es
trobava abans d’efectuar les obres, desmuntant totes les obres dirigides a donar al local un ús
indegut d’habitatge.
TERCER.- Requerir a l’interessat per a que aporti, dins el mateix termini d’un mes, un certificat
emès per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional, així com un reportatge
fotogràfic acreditatiu de la correcta execució de l’esmentada restauració.
QUART.- Advertir al SR. Antonio Jaime que en cas d’incompliment del termini establert al
respecte, s’acordarà, per part d’aquets Serveis d’Urbanisme, l’inici de l’execució forçosa del
present expedient administratiu i l’Ajuntament imposarà multes coercitives de 300 a 3000 euros,
en virtut de l’article 225 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme i de l’article 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, sens perjudici d’acordar l’execució subsidiària, a càrrec de les
persones interessades en virtut de l’article 206 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
I això, sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador
CINQUÈ.- Notificar el contingut del present acord municipal als interessats.

3. Requerir, per tal que procedeixin a l’enderroc de les obres executades en la finca
emplaçada al carrer de Ponts, núm. 2, que són il·legalitzables. SODI 32/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades pel Sr. José i la Sra. Mª Dolores
mitjançant l’escrit de 8 d’octubre de 2013, en virtut dels arguments esgrimits en la part expositiva
d’aquesta resolució.
SEGON.- Requerir al Sr. José per a que en el termini màxim d’un mes realitzi l’enderroc de les
obres executades sense la preceptiva llicència d’obres en la finca emplaçada al carrer de Ponts,
d’aquest terme municipal, les quals són manifestament il·legalitzables, segons informe tècnic
municipal. L’actuació il·lícita consisteix en la construcció d’un cobert a base de fusteria d’alumini
a nivell de planta baixa que ocupa la franja de separació al fons de parcel·la en planta baixa.
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TERCER.- Requerir l’interessat per a que aporti, dins el mateix termini d’un mes un certificat
emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi professional, així com un reportatge
fotogràfic acreditatiu de la correcta execució de l’esmentada restauració.
QUART.- Advertir al Sr. José que en cas d’incompliment del termini establert al respecte,
s’acordarà, per parts d’aquests Serveis d’Urbanisme, l’inici de l’execució forçosa del present
expedient administratiu i l’Ajuntament imposarà multes coercitives de 300 a 3000 euros, en virtut
de l’article 225 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme i de l’article 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme, sens perjudici d’acordar l’execució subsidiària a càrrec de les persones
interessades en virtut de l’article 206 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
I això, sens perjudici que es procedeixi a la incoació del corresponent expedient sancionador.
CINQUÈ.- Notificar el contingut del present acord municipal als interessats.

4. Ratificar la resolució número 9524 de data 28 d’octubre de 2013 per la qual es disposa
comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 353/13, interposat, contra els
acords de la Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2013 que desestimen
íntegrament el recurs d’alçada interposat contra l’Acta de l’Assemblea General de la Junta
de Compensació del Pla Parcial PP-CCO001 Can Colomer - Torrent Mitger. CORE
353/2013.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 9524, de 28 d’octubre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 353/2013, interposat pel
procurador dels Tribunals Antonio Maria de Anzizu Furest, en nom i representació de les
companyies mercantils Construcciones Tri, SL i Inmovalero, SA, contra els acords de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa de data 12 de juliol de 2013 que desestimen
íntegrament el recurs d’alçada interposat el 26 de novembre de 2012 contra l’Acta de
l’Assemblea General de la Junta de Compensació del Pla Parcial PP-CCO001 Can ColomerTorrent Mitger, celebrada en data 26 de setembre de 2012 i aprovada per l’Assemblea de 6 de
març de 2013.
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Emplaçar tots els interessats identificats a l’expedient per a que puguin personar-se i
comparèixer en el recurs en el termini de nou dies a comptar des de l’endemà de la notificació,
en virtut del que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
QUART.- Designar la Procuradora del Tribunals, Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE 353/2013
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.
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5. Imposar una sanció de quatre-cents euros per portar un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via pública en data 9/6/2013. IPMA
314/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Juan Nicolás una sanció de quatre-cents euros (400 €), segons
l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres
assimilats, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en portar un gos de raça
considerada potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs
d’ús públic en general el dia 9 de juny de 2013, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal
de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats i l’article 2 de la llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

6. Imposar una sanció de cinc-cents euros per trobar-se un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense lligar a la via pública en data 28/8/2013. IPMA 506/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar al senyor Jordi una sanció de cinc-cents euros (500 €), d’acord amb l'article
38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats, com
a responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense lligar a la via o espai públic el dia 28 d’agost de 2013, incomplint
l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats i
l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

7. Ratificar la Resolució número 9800 de data 4 de novembre de 2013, per la qual s’aprova
la minuta del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de
Barcelona per al desenvolupament del Programa de resolució de conflictes en les
comunitats de veïns dels barris menys afavorits de Terrassa, 2013 i acceptar l’aportació
de 52.750,00 € prevista en el conveni. INSU 01/2013.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 9800, de 4 de novembre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Programa de resolució de conflictes en les
comunitats de veïns dels barris menys afavorits de Terrassa, 2013.
SEGON.- Acceptar l’aportació de 52.750,00 € prevista a la minuta del Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Programa
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de resolució de conflictes en les comunitats de veïns dels barris menys afavorits de Terrassa,
2013, que gestiona el Servei de Ciutadania i Drets Civils, amb el detall següent:

ACTUACIÓ

PRESSUPOST INICIAL 2013
Personal del Servei de Ciutadania
inclòs al Capítol 1
Contractació dinamitzadors
Capítol 2-Despeses Generals

Programa de resolució de
conflictes en les comunitats
de veïns dels barris menys
afavorits de la demarcació de
Terrassa

26.079,- €
66.294,- €
1.051,- €
93.424,- €

TOTAL

APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

APORTACIÓ MUNICIPAL

ALTRES
INGRESSOS
PREVISTOS

52.750,- €

40.674,- €

0,- €

TERCER.- Ingressar l’import relacionat en el punt anterior al següent compte pressupostari:
SERVEI

CONCEPTE

COMPTE D’INGRÉS

IMPORT TOTAL

Ciutadania i Drets Civils

Foment de la convivència

46100.23106

52.750,-€

8. Ratificar la Resolució número 9801 de data 29 d’octubre de 2013, per la qual s’aprova la
signatura de l’Addenda 2013 al conveni de col·laboració, signat el 7 d’abril de 2011, entre
el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Terrassa, per a la gestió de
l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i acceptar l’aportació de 54.000,00 € aprovada pel
Consell Comarcal del Vallès Occidental i condicionada a l’efectiva signatura del conveni
específic de col·laboració entre aquest Consell i el Departament de Cultura de la
Generalitat per la transferència d’aquesta quantitat. INSU 33/2013.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 9801, de 29 d’octubre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la signatura de l’Addenda 2013 al conveni de col·laboració, signat el 7 d’abril
de 2011, entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Terrassa, per a la
gestió de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental.
SEGON.- Acceptar l’aportació de 54.000,00 € aprovada pel Consell Comarcal del Vallès
Occidental i condicionada a l’efectiva signatura del conveni específic de col·laboració entre
aquest Consell i el Departament de Cultura de la Generalitat per la transferència d’aquesta
quantitat, amb el detall següent:
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PROJECTE

COST 2013

SUBVENCIÓ
ATORGADA

APORTACIÓ
MUNICIPAL

Gestió de l’Arxiu
Comarcal del Vallès
Occidental

165.062,00 €

54.000,00 €

111.062,00 €

TERCER.- Ingressar l’import relacionat en el punt anterior al compte pressupostari
3451.45060.33202.
QUART.- Notificar al Consell Comarcal del Vallès Occidental el contingut d’aquesta resolució.

9. Ratificar la Resolució número 9749 de data 5 de novembre de 2013, per la qual s’aprova
el projecte “Smart Energy in Terrassa: Energy Efficiency, Smart manegement and
Mobility”, elaborat pels serveis tècnics municipals, i que preveu la realització d’accions
d’eficiència en àmbits tals com l’enllumenat públic, els edificis municipals, el transport
urbà i la producció d’energies renovables.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 9749, de 5 de novembre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el projecte “Smart Energy in Terrassa: Energy Efficiency, Smart manegement
and Mobility”, elaborat pels serveis tècnics municipals, i que preveu la realització d’accions
d’eficiència en àmbits tals com l’enllumenat públic, els edificis municipals, el transport urbà i la
producció d’energies renovables.
SEGON.- Traslladar a la Direcció General d’Energia de la Comissió Europea el projecte “Smart
Energy in Terrassa: Energy Efficiency, Smart manegement and Mobility”, a l’objecte de sol.licitar
l’ajut de European Energy Efficiency Fund (EEEF), d’acord amb la línia de finançament
establerta.
TERCER.- Facultar l’Alcalde-President o regidor/a que actuï per delegació d’aquest, per tal que
pugui signar qualsevol documentació necessària per a l’efectivitat dels acords anteriors.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

10. Ratificar la resolució número 9523 de data 28 d’octubre de 2013 per la qual es disposa
comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 190/13, interposat contra la
resolució en què es requereix la neteja d’herbes i matolls del solar emplaçat al carrer de
Compostel·là, núm. 28, així com la realització del seu tancament amb la corresponent
tanca reglamentària, a més de la neteja de la via pública de les terres i herbes que
l’envaeixen. CORE 190/2013.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 9523, de 28 d’octubre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
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PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 190/2013, interposat per la
lletrada Lola Rovira Franch, en nom i representació del senyor Miquel, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2, de Barcelona, contra la resolució de la tinent d’alcalde de l’Àrea
de Planificació Urbanística i Territori número 2685, de data 22 de març de 2013, mitjançant la
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució número 12239, de data
27 de gener de 2012, en què es desestimaven les al•legacions formulades pel senyor Miquel,
ratificant així el requeriment de neteja d’herbes i matolls del solar emplaçat al carrer de
Compostel·la, així com la realització del seu tancament amb la corresponent tanca
reglamentària, a més de la neteja de la via pública de les terres i herbes que l’envaeixen.
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Designar la Procuradora del Tribunals Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE 190/2013,
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, de Barcelona.

11. Ratificar la resolució número 9522 de data 28 d’octubre de 2013 per la qual es disposa
comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 347/13, interposat, contra l’acte
en què es requereix la reparació de la rasa emplaçada al carrer del Pintor Vancells. CORE
347/2013.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 9522, de 28 d’octubre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 347/2013, interposat pel
procurador dels Tribunals Ernesto Huguet Fornaguera, en nom de la Comunitat de Propietaris
del carrer Pintor Vancells, de Terrassa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona, contra l’acte presumpte per silenci administratiu de l’Ajuntament de Terrassa
mitjançant el qual es va desestimar el recurs de reposició presentat el dia 14 de gener de 2013
contra la resolució de la tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori núm.
11324 de data 27 de novembre de 2012, en la qual es desestimaven les al•legacions formulades
per part de la Comunitat de Propietaris esmentada, ratificant en tots els seus extrems el
requeriment de reparació de la rasa emplaçada al carrer del Pintor Vancells.
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Emplaçar tots els interessats identificats a l’expedient per a que puguin personar-se i
comparèixer en el recurs en el termini de nou dies a comptar des de l’endemà de la notificació,
en virtut del que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
QUART.- Designar la Procuradora del Tribunals, Cristina Cornet Salamero, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número CORE 347/2013
interposat davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona.
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12. Ratificar la Resolució número 9740 de data 15 d’octubre de 2013, per la qual s’accepta
la subvenció de 18.000,00 € atorgada pel Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, per a activitats d’ens locals amb PLJ, Baumann Oficina Jove i
BumannLab. INSU 25/2013.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 9740, de 15 d’octubre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 18.000,00 € atorgada pel Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, per a activitats d’ens locals amb PLJ, Baumann Oficina
Jove i BumannLab, que es desglossa en :

PROJECTE

PRESSUPOST

SUBVENCIÓ
ATORGADA

ALTRES
INGRESSOS

APORTACIÓ
MUNICIPAL

Baumann
Oficina Jove
BaumannLab

211.746,41

9.000,00

22.041,00

180.705,41

103.587,75

9.000,00

0

94.587,75

SEGON.- Ingressar l’import de 18.000,00 € al compte pressupostari 3465.45002.

13. Aprovar el document “Política de desenvolupament de la col·lecció BCT xarxa”.
GESAD 57/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el document “Política de desenvolupament de la col•lecció bct xarxa”, el text
íntegre de la qual consta a l’expedient.
SEGON.- Fer avinent de l’aprovació d’aquest document i del seu contingut íntegre, a tots els
interessats per a la seva observança i compliment.

14. Ratificar la Resolució número 9314 de data 9 d’octubre de 2013, per la qual s’atorga
una beca per un import total de 4.250,00 € al projecte “Noves aplicacions d’imatges
espectrals en paleontologia”.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 9314, de 9 d’octubre de 2013, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Atorgar una beca per un import total de quatre-mil dos-cents cinquanta euros
(4.250,00€) al projecte presentat per la Sra. Xana titulat “Noves aplicacions d’imatges espectrals
en paleontologia”.
SEGON.- L’atorgament de la beca s’efectuarà de manera fraccionada en dos pagaments: el
primer, de mil set-cents cinquanta euros (1.750,00 €) un cop concedida la beca, amb càrrec a
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l’operació comptable RC núm.86792. El segon pagament per l’import de dos mil cinc-cents euros
(2.500,00 €) restants, es farà durant l’any 2014, quan es lliurin els treballs finalitzats.
TERCER.- Satisfer el primer pagament de mil set-cents cinquanta euros (1.750€) a la Sra. Xana
mitjançant xec nominatiu en el transcurs de l’acte protocol·lari a determinar.
QUART.- Notificar la present resolució a tots els interessats.

15. Licitació dels serveis de gestió del servei de préstec d'infraestructures de carrer a
entitats sense ànim de lucre. ECAS 8883/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el present contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial,
exclòs l’IVA
Durada

2014

12 mesos

Despesa
20.247,93 €

VE eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

0,00 €

0,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de gestió del
servei municipal de préstec d’elements d’infraestructures de carrer a entitats sense ànim de lucre
per als actes que organitzen: consergeria, custodia i manteniment dels elements
d’infraestructures de carrer i control del magatzem, i el seu trasllat, muntatge i desmuntatge.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, que té un pressupost de vint mil dos-cents
quaranta-set euros amb noranta-tres cèntims (20.247,93 €), exclòs l’IVA, i una durada d’un (1)
any, a comptar des de l’1 de gener de 2014. Si la data de formalització del contracte és posterior,
la durada del contracte serà des de la formalització fins al 31 de desembre de 2014.
Pel que fa als serveis de consergeria, custodia i manteniment de les infraestructures de carrer i
control del magatzem, el preu del contracte es formula en termes de preus aplicables a un tant
alçat a la totalitat de les prestacions del contracte.
Pel que fa als serveis de trasllat, muntatge i desmuntatge de les infraestructures de carrer, el
preu es formula en termes de preus unitaris referits al preu hora de transport (en furgoneta o en
camió plataforma).
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, vint-i-quatre mil cinc-cents euros (24.500,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 0464.92403.22609 del Pressupost Municipal.
Atès que aquest contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2014 i següents autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
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CINQUÈ.- Designar responsables d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix l’article
52 del TRLCSP, el responsable del Servei a Entitats i Voluntariat, que actualment és el Sr. Josep
Lluís Linuesa Junquero, al qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.

16. Licitació dels serveis de Centres Oberts. ECAS 8746/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el present contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any
2014

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial,

VE eventuals pròrrogues

exclòs l’IVA
Durada

Despesa

Durada

Despesa

12 mesos

94.090,91 €

0,00 €

0,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei de
Centres Oberts de Serveis Socials de l’Ajuntament
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, que té un pressupost de noranta-quatre mil
noranta euros amb noranta-un cèntims (94.090,91 €), exclòs l’IVA, i una durada d’un (1) any, a
comptar des de l’1 de gener de 2014. Si la data de formalització del contracte és posterior, la
durada serà des de la formalització fins al 31 de desembre de 2014, i el seu preu es calcularà
proporcionalment pel procediment de regla de tres simple. El preu del contracte es formula en
termes de preus aplicables a tant alçat a la totalitat de les prestacions del contracte.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
l’any 2014, cent tres mil cinc-cents euros (103.500,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3313.23104.22799 del Pressupost Municipal.
Atès que el present contracte comporta despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsables d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix l’article
52 del TRLCSP, la cap de Serveis Socials, que actualment és la Sra. Lucia Linuesa, a la qual
correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
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SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.

17. Licitació dels serveis d'Escola de Família. ECAS 8776/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el present contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial,
exclòs l’IVA
Durada
Despesa
2014
12 mesos
47.272,73 €

VE eventuals pròrrogues
Durada
0,00 €

Despesa
0,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei de
Centres Oberts de Serveis Socials de l’Ajuntament
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, que té un pressupost de quaranta-set mil doscents setanta-dos euros amb setanta-tres cèntims (47.272,73 €), exclòs l’IVA, i una durada d’un
(1) any, a comptar des de l’1 de gener de 2014. Si la data de formalització del contracte és
posterior, la durada serà des de la formalització fins al 31 de desembre de 2014, i el seu preu es
calcularà proporcionalment pel procediment de regla de tres simple. El preu del contracte es
formula en termes de preus aplicables a tant alçat a la totalitat de les prestacions del contracte
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
l’any 2014, cinquanta-dos mil euros (52.000,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3313.23104.22799 del Pressupost Municipal.
Atès que el present contracte comporta despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsables d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix l’article
52 del TRLCSP, la cap de Serveis Socials, que actualment és la Sra. Lucia Linuesa, a la qual
correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb procediment negociat (sense
publicitat), en la forma que estableix l’article 178 del TRLCSP. L’òrgan de contractació sol•licitarà
oferta, almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de l’objecte del contracte.
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18. Licitació dels serveis de manteniment entorns naturals. ECAS 9025/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el present contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial,
exclòs l’IVA
2014
Durada
Despesa
12 mesos
76.759,00 €

VE eventuals pròrrogues
Durada
0,00 €

Despesa
0,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei de
Centres Oberts de Serveis Socials de l’Ajuntament
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, que té un pressupost de setanta-sis mil setcents cinquanta-nou euros (76.759,00 €), exclòs l’IVA, i una durada d’un (1) any, a comptar des
de la seva formalització. El preu d’aquest contracte es formula en termes de preus unitaris
referits al preu hora d’una brigada (dues persones) i als lliuraments de maquinària específica.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, vuitanta-set mil cent vuitanta-sis euros amb seixanta cèntims (87.186,60 €), inclòs
l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1533.17201.21000 del Pressupost
Municipal.
Atès que aquest contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2014 i següents autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsables d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix l’article
52 del TRLCSP, el director de Serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat, que actualment és el Sr.
Marc Cadevall Artigues, al qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.

19. Licitació dels serveis de bugaderia. ECAS 9030/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa,
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Any

Valor econòmic (VE) prestació durada inicial,
exclòs l’IVA
Durada
Despesa
2014
12 mesos
24.401,25 €
2015
12 mesos
24.401,25 €

VE eventuals pròrrogues
Durada
0,00 €
0,00 €

Despesa
0,00 €
0,00 €

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de bugaderia
als serveis centrals del PAME, l’Escola Municipal d’Educació Especial El Pi i de les Escoles
Bressol Municipals.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, que té un pressupost de quaranta-vuit mil vuitcents dos euros amb cinquanta cèntims (48.802,50 €), exclòs l’IVA, i una durada de dos (2)
anys.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
l’any 2014, vint-i-nou mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-dos cèntims (29.525,52 €),
inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22700 del Pressupost del Patronat
Municipal d’Educació.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost, de conformitat
amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Designar responsables d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix l’article
52 del TRLCSP, l’administradora del PAME, que actualment és la Sra. Maria Carme Gil de
Bernabé, a la qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament.
SISÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.

20. Licitació dels serveis de manteniment de la xarxa d'estacions de telecontrol d'aigües
residuals de Terrassa (ECAR). ECAS 8988/2013.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el present contracte comporta
despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any
2014

Durada inicial
Durada
Despesa
12 mesos
46.761,74 €

Eventuals pròrrogues
Durada
Despesa
-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de
manteniment de les estacions de qualitat de les aigües residuals (ECAR).
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TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir l’adjudicació d’aquest contracte, amb un pressupost base de licitació de
quaranta-sis mil set-cents seixanta-un euros amb setanta-quatre cèntims (46.761,74 €), exclòs
l’IVA. El preu d’aquest contracte es formula en termes de preus unitaris referits als diferents
components de la prestació o a les unitats de la prestació que s’executin. La durada d’aquest
contracte és d’un (1) any, a comptar des de l’1 de gener de 2014. Si la data de formalització del
contracte és posterior, la durada del contracte serà des de la formalització fins al 31 de desembre
de 2014, i el seu preu és calcularà proporcionalment pel procediment de regla de tres simple.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte
es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1533.16102.22799 del Pressupost Municipal de
2014.
Atès que el present contracte comporta despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.
SISÈ.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, el director
del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, que actualment és el Sr. Marc Cadevall, al qual
correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

21. Pròrroga dels serveis postals: cartes ordinàries, urgents i publicorreu, requerits per
l’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Educació. ECAS 93/2012.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:

PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa:
Any

VE pròrrogues
Durada

Despesa

2014

1 mesos

10.280,52 €, exclòs l’IVA

2015

11mesos

51.402,57 €, exclòs l’IVA

SEGON.- Prorrogar el contracte dels serveis postals: cartes ordinàries, urgents i publicorreu,
requerits per l’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Educació (PAME), formalitzat amb l’empresa
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. (NIF A83052407), durant un any, a comptar des
del 22 de novembre de 2013, pels preus unitaris oferts, que s’adjunten.
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TERCER.- Carregar la quantitat de dotze mil quatre-cents trenta-nou euros amb quaranta-tres
cèntims (12.439,43 €), inclòs l’IVA, a l’aplicació pressupostària 22.201 del Pressupost Municipal
de 2013.
L’execució d’aquesta pròrroga restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar-lo en l’exercici pressupostari corresponent, de conformitat amb
el que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
QUART.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquesta pròrroga, segons el que preveu l'article 333.3 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos S.A., i als departaments de l'Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.

22. PROPOSTES URGENTS
Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovant-se per
unanimitat dels membres presents.

Tot seguit, es passa a la votació dels acords que componen la present Proposta Urgent, els
quals són aprovats per unanimitat, amb el contingut següent:
PRIMER.- Continuar adherits a les Bases de concertació per a garantir el servei escolar de
menjador dels centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament dels municipis de la
comarca del Vallès Occidental. Les escoles públiques de Terrassa que queden adherides són:

Escoles públiques:
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Abat Marcet

La Roda

Agustí Bartra

Lanaspa

Antoni Ubach

Les Arenes-La Grípia

Bisbat d’Egara

Marià-Galí

El Vallès

Montserrat

El Vapor

Pau Vila

Enxaneta

Pere Viver

Font de l’Alba

Ponent

França

President Salvans

Francesc Aldea

Ramon y Cajal

Germans Amat

Roc Alabern

Isaac Peral

Roser Capdevila

Joan Marquès Casals

Salva i Badrinas

Joan XXIII

Salvador Vinyals

Josep Ventalló

Sant Llorenç

La Nova Electra

Serra de l’Obac
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Escoles concertades:

Airina

Mare de Déu del Carme

Escola Andersen, SL

Maria Auxiliadora

Cultura Pràctica

Martí

Delta

Petit Estel

Escola El Cim, SCCL

Ramon Pont

Escola Pia

Sagrat cor de Jesús

Goya

Sant Domènec Savio

Joaquima de Vedruna

Sant Josep de Calassanç (Escola A.
Aguilera, SL)

Educació
(L’Avet)

Infantil,

SA

Santa Teresa de Jesús

Liceo Egara

Tecnos

Lumen

Vedruna

SEGON.- Notificar el contingut d’aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental, i als
departaments de l’Ajuntament que correspongui perquè els facin efectius.

23. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha sol·licitud de l’ús de la paraula.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar quan són les 10 hores del matí del dia de la data, la
Presidència aixeca la sessió de la qual estenc la present acta que, com a secretari, CERTIFICO.
Vist i plau
L'alcalde president
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